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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-8-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική 
Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’αριθμ.  
Δ1α/Γ.Π. οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 Τεύχος B’): Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 
6:00. Κ.Υ.Α. , την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 24η Αυγούστου 2021, 
ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00,  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθμ. 
πρωτ. 23948/20-08-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα 
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», 
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και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 
4)Πούρος Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Πλατής 
Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος 
Σταυρέλη Ν. και συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

             Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

              ΑΠΟΦΑΣΗ 426η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης   «Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 
ΚΔΚ) -υπ’αριθμ. 23346/16-08-2021 αίτηση» αναφέρει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα 
με το εδάφιο ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) με το 
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμων», “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την 
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την 
υπ’αριθμ.πρωτ.23346/17-08-2021 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:             

Θέμα: <<Διαγραφή μέρους του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 
έτους 2017>>.
Σχετ. Αίτηση 23346/16-08-2021.

Η εταιρεία Χ. ΖΩΗΣ ΟΕ  με ΑΦΜ 997272970, είναι χρεωμένη: με 1.525,17€ για 
τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2017 και με 366,04€ ως πρόστιμο. 
Στις 16/08/21 μας προσκόμισε αίτηση με τις δηλώσεις των (4) 3μήνων έτους 2017 
ως εξής: 

• Α’ 3μηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 58.720,12€
• Β’ 3μηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 18.768,98€
• Γ’ 3μηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 70.265,75€
• Δ’ 3μηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 24.575,64€

Σύνολο  172.330,49€
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Το τέλος που αντιστοιχεί στα ανωτέρω έσοδα είναι 857,37€.

Σύμφωνα με την  απόφαση 99/2016 του Νομικού Συμβουλίου τ. Κράτους, (η 
οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
σύμφωνα με το αρ. 33482/31.10.2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ), επιχειρήσεις οι οποίες 
πωλούν εκτός από τα είδη που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97 
(φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα), αλλά 
διαθέτουν προς πώληση και ψωμί, αρτοσκευάσματα  κλπ & διαθέτουν μια άδεια 
λειτουργίας και δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο ενιαίο, θα πρέπει να βρεθεί η 
κατάλληλη τεχνικώς δυνατή και νομικώς επιτρεπόμενη λύση για την εξεύρεση της 
φορολογητέας ύλης για την επιβολή της φορολογητέας ύλης προς επιβολή του 
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. 

Άρα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΝΣΚ και με τα στοιχεία που προσκόμισε η 
λογίστρια της επιχείρησης, τα τέλη θα πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:

• θα παραμείνει το ποσό των 551,74€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 
0,5% έτους 2017, δηλ. διαγραφή 667,80€ (Ήδη έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το 
πρόστιμο & το ποσό των 305,63€ από το τέλος, ήτοι 551,74+305,63=857,37€).

Επειδή α) με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 
Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες 
διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα 
ύλη & β) από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος Ν.4623/19) η διαγραφή 
των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την 
διαγραφή μέρους του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017, κατόπιν 
της υπ’αριθμ. 23346/16-08-2021 αιτήσεως της εταιρείας Χ. ΖΩΗΣ ΟΕ, ήτοι  διαγραφή 
ποσού 667,80€, σύμφωνα με την  εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχovτας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου  και της αρμόδιας υπηρεσίας,  τις 
διατάξεις του εδάφιου ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-
10-2020) με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν.3852/ 2010, τις διατάξεις 
του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής 
νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

(Οι κ.κ. Πνευματικός Α. και Ταγαράς Β. ψηφίζουν Λευκό)

  Την διαγραφή  μέρους του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017, 
κατόπιν της υπ’αριθμ. 23346/16-08-2021 αιτήσεως της εταιρείας Χ. ΖΩΗΣ ΟΕ, ήτοι  
διαγραφή ποσού 667,80€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης.
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        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/426/2021.-                        
Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 06-09-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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